
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 22/2013 – Processo nº 233/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Nutricionale Comércio de 
Alimentos Ltda. – Objeto: Registro de preço de leite. – Preços registrados na seguinte 
ordem (item, qtde., unid., descrição, marca e valor unitário): Item 01 - 14.000 – Litro - 
Leite integral, tipo longa vida embalagem Tetra Pack, contendo 1 litro. – Bonalat - R$ 
2,08; item 02 - 1.000 – Litro - Leite desnatado, embalagem Tetra Pack, contendo 1 litro. 
– Bonalat - R$ 2,08 – Código do recurso e fonte: 325 - 
01.03.02.08.244.0005.2027.3.3.90.32.00 – Modalidade: Pregão Presencial (50/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 29/05/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 23/2013 – Processo nº 267/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Portinari Peças e Serviços 
Ltda EPP., J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. ME e C.L.R. Alves Comercial Ltda. EPP – 
Objeto: Registro de preço de peças para veículos, novas e genuínas, para manutenção da 
frota municipal. – Preço registrado para a Detentora: Portinari Peças e Serviços Ltda 
EPP. (na seguinte ordem: lote, montadora, percentual (%) de desconto a incidir sobre a 
tabela de preços da montadora.): lote 01 – FORD - 68,00%. / Preço registrado para a 
Detentora: J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. ME. (na seguinte ordem: lote, montadora, 
percentual (%) de desconto a incidir sobre a tabela de preços da montadora.): lote 02 – 
VOLKSWAGEN - 90,00%; lote 04 – FIAT - 76,00%; lote 05 - MERCEDES BENZ - 
86,00%; lote 06 - MARCOPOLO/VOLARE - 90,00%; lote 07 – RENAULT - 61,00%. / 
Preço registrado para a Detentora: e C.L.R. Alves Comercial Ltda. EPP. (na seguinte 
ordem: lote, montadora, percentual (%) de desconto a incidir sobre a tabela de preços da 
montadora.): lote 03 - GENERAL MOTORS - 90,00%. – Código do recurso e fonte: 
0001 - 01.01.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.00 
0086 - 01.01.08.06.181.0003.2006.3.3.90.30.00 
0124 - 01.01.10.06.182.0068.2186.3.3.90.30.00 
0324 - 01.03.02.08.244.0005.2027.3.3.90.30.00 
0456 - 01.05.01.15.451.0009.2052.3.3.90.30.00 
0484 - 01.05.02.17.512.0010.2055.3.3.90.30.00 
0501 - 01.05.03.15.451.0009.2060.3.3.90.30.00 
0578 - 01.06.01.27.812.0008.2041.3.3.90.30.00 
0658 - 01.07.01.04.123.0036.2079-3.3.90.30.00 
0721 - 01.08.01.10.301.0019.2087.3.3.90.30.00 
0734 - 01.08.01.10.301.0034.2091.3.3.90.30.00 
0757 - 01.08.02.10.304.0020.2093.3.3.90.30.00 
0768 - 01.08.02.10.305.0021.2094.3.3.90.30.00 
0862 - 01.09.02.12.361.0022.2109.3.3.90.30.00 
0914 - 01.09.03.12.365.0024.2118.3.3.90.30.00 
0923 - 01.09.03.12.365.0025.2119.3.3.90.30.00 
0958 - 01.09.04.12.306.0026.2123.3.3.90.30.00 
0889 - 01.10.01.04.122.0033.2131.3.3.90.30.00 
1042 - 01.10.05.04.122.0033.2139.3.3.90.30.00 
1098 - 01.11.01.15.452.0012.2067.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(59/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 05/06/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 24/2013 – Processo nº 226/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Laboratório de Prótese Vieira 



Ltda EPP. – Objeto: Registro de preço de serviços de confecção de aparelhos 
ortodônticos. - Preços registrados na seguinte ordem (item, descrição, unid., qtde. e 
valor unitário): item 01 - Confecção de Placa com grade palatina - Serv. – 50 - R$ 
98,89; item 02 - Confecção de Placa com esporões – Serv – 30 - R$ 74,16; item 03 - 
Confecção de Placa com parafuso expansor - Serv. – 70 - R$ 104,28; item 04 - 
Confecção de Placa com parafuso expansor e palatina - Serv. – 50 - R$ 100,86; item 05  
- Confecção de Placa com molas digitais - Serv. – 80 - R$ 98,89; item 06 - Confecção 
de Placa com parafuso expansor e mola digital - Serv. – 60 - R$ 100,86; item 07 - 
Confecção de Bite block - Serv. – 30 - R$ 165,14; item 08 - Confecção de Levante de 
mordida anterior - Serv. – 30 - R$ 79,11; item 09 - Confecção de Mantenedor fixo de 
espaço - Serv. – 90 - R$ 79,11; item 10 - Confecção de Mantenedor móvel de espaço - 
Serv. – 90 - R$ 84,05; item 11 - Confecção de Mantenedor móvel com dentes de 
estoque - Serv. – 90 - R$ 84,05; item 12 - Confecção de Progênico (eschler) - Serv. – 30 
- R$ 104,28; item 13 - Confecção de Bionator - Serv. – 30 - R$ 174,04; item 14 - 
Confecção de Ativador - Serv. – 50 - R$ 174,04; item 15 - Confecção de Frankel III - 
Serv. – 10 - R$ 193,82; item 16 - Confecção de Máscara de protração maxilar - Serv. – 
30 - R$ 144,37; item 17 - Confecção de AEB conjugado ao ativador - Serv. – 30 - R$ 
136,46; item 18 - Confecção de Splint maxilar (Thurow) - Serv. – 70 - R$ 135,47; item 
19 - Confecção de Placa de contenção (Hawley) - Serv. – 90 - R$ 74,16; item 20 - 
Confecção de Recuperador de espaço (Mola Benac) - Serv. – 70 - R$ 100,86; item 21 - 
Confecção de Expansor Hyrax - Serv. – 30 - R$ 135,47; item 22 - Confecção de 
Expansor de McNamara (colado) - Serv. – 30 - R$ 135,47; item 23 - Confecção de 
Expansor Haas - Serv. – 30 - R$ 135,47; item 24 - Confecção de Arco em W - Serv. – 
30 - R$ 135,47; item 25 - Confecção de Bi-hélice, Quadri-hélice - Serv. – 30 - R$ 
93,94; item 26 – Confecção de Bi-hélice com grade Serv. – 30 - R$ 100,70; item 27 - 
Consertos laboratoriais em aparelhos ortodônticos em pacientes que já fazem uso dos 
mesmos. - Serv. – 250 - R$ 36,58; – Código do recurso e fonte: 785-
01.08.03.10.301.0019.2154.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial (48/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 05/06/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 25/2013 – Processo nº 248/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Empório Hospitalar Comércio 
de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda., Medix e Medic Comércio de Produtos 
Médico Hospitalares Ltda. ME, M Zamboni Comércio e Representações de Produtos 
Alimentícios e Mercadorias em Geral EPP, Pharmácia Artesanal Ltda. e BCR Comércio 
de Produtos Nutricionais e Hospitalares Ltda. ME – Objeto: Registro de preço para 
fornecimento de dietas e suplementos alimentares. – Preços registrados para a 
Detentora: Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda. (na 
seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., marca e valor unitário): item 01 - Formula 
infantil hipoalergenica, com ferro para lactente. Lata de 400 g. A base de proteína do 
soro do leite extessamente hidrolizada (peptideos e amioacidos livres), com adição de 
prebioticos (0,8 g\ 100ml), lcpufas (dha e ara) e nucleotideos. Isento de sacarose, frutose 
e glúten. Fonte de carboidrato: maltodextrina e lactose. – 1000 – UNID - Aptamil Pepti 
Danone - R$47,00; item 02 - Fórmula infantil hipoalergênica, com ferro para lactentes. 
Lata com 400g. A base de proteína do leite parcialmente hidrolisada, com adição de 
prebioticos e Lcpufas. Isento de sacarose e gluten. Lata de 400 grs. – 400 – LTA- 
Aptamil HA Danone - R$26,90; item 04 - Suplemento hipercalorico, especifico para 
pacientes oncologicos enriquecido com epa (no minimo 450 mg por 100ml), com fibras. 
Isento de lactose e gluten. Embalagem com no maximo 150 ml. Sabores variados. - 
4.000 – FR - Forticare Danone - R$24,00; item 07 - Dieta enteral nutricionalmente 



completa líquida, para crianças de 7 a 12 anos, hipercalórica, normoprotéica.  
Enriquecida com colina, carnitina, taurina, mix de carotenóides, dha e fibras solúveis e 
insolúveis. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Que atende o idr de vitaminas e 
minerais para a faixa etaria correspondente em menos de 600 ml. Isento de sacarose, 
lactose e gluten. Embalagem frascos de vidro de 500 ml. Sabor isento. - 3.000 – FR - 
Nutrini Max Multi Fiber Danone - R$ 22,80; item 09 - Alimento elementar e 
hipoalergenico indicado para crianças a partir de um ano com disturbios da digestao e 
absorçao de nutrientes ou alergias alimentares. Contem como fonte proteica 
aminoacidos livres, como carboidrato 100% maltodestrina e as gorduras são compostas 
por oleos vegetais, o que confere facil digestao e absorção e hipoalergenicidade. Isento 
de proteinas lacteas, lactose, sacarose, galactose, glutem e gordura de origem animal. 
Atende a portaria m.s. Nº 449/1999. E necessario apresentar o registro no ministerio da 
saude e evidencias cientificas que comprovem sua eficacia do tratamento de alergia a 
proteina do leite de vaca. Lata 400g. 3.000 – UNID - Neocate Advance Support -R$ 
218,00; item 15 - Dieta enteral nutricionalmente completa liquida, para crianças de 1 a 6 
anos, hupercalorica (1,5 cal/ ml) e normoproteica. Enriquecida com colina, carnitina, 
taurina, com carotenoides, dha e fibras soluveis e insoluveis e normoproteica. 
Enriquecida com colina, carnitina, taurina, com carotenoides, dha e fibras soluveis e 
insoluveis. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Que atenda o idr de vitaminas e 
mineirais para faixa etaria correspondente em menos de 600 ml. Isento de sacarose 
lactose e gluten. Embalagem frasco de 200 ml. Sabor isento. – UNID - 20.000 - Nutrini 
Energy Multi Fiber Danone - R$16,90. / Preços registrados para a Detentora: Medix e 
Medic Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda. ME (na seguinte ordem: item, 
descrição, qtde., unid., marca e valor unitário): item 03 - Módulo de l-glutamina para 
alimentação oral e enteral. Isento de glúten, lactose e corantes. Sem sabor. Apresentação 
saches de 5g. - 12.000 – SCH - Glutamax Vida Forte - R$1,37; item 05 - Suco à base de 
soja em embalagem de 1.000 ml. Sabores diversos. - 3.000 – UNID - Sufresh Soyos 
Wow Nutrition - R$3,86. / Preços registrados para a Detentora M Zamboni Comércio e 
Representações de Produtos Alimentícios e Mercadorias em Geral EPP (na seguinte 
ordem: item, descrição, qtde., unid., marca e valor unitário): item 11 - Formula infantil a 
base de proteinas lacteas, em po, indicada para lactentes de 0 a 6 meses, isenta de 
sacarose, com prebioticos (4g/l). Devera atender todas as recomendaçoes do codex 
alimentarius fao/oms e da portaria m.s. 977/1998. Lata de 400 grs.3.000 – UNID - Nan 
Comfor 1 - R$16,00; item 12 - Formula infantil de seguimento a base de proteinas 
lacteas, em po, enriquecida com ferro indicada para lactentes a partir de 6 meses, isenta 
de sacarose, com prebioticos (4g/l). Devera atender todas as recomendaçoes do codex 
alimentarius fao/oms e da portaria m.s. 977/1998. Lata de 400 grs.4.000 – UNID - Nan 
Comfor 2 - R$16,00. / Preços registrados para a Detentora: Pharmácia Artesanal Ltda. 
(na seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., marca e valor unitário): item 13 - 
Alimento para nutriçao oral ou enteral formulado para pacientes com disturbios renais 
que estao em tratamento dialitico e com uremia e que necessitam d maior aporte 
calorico e restriçao de volume. Com baixos teores de sodio, fosforo e potacio. 
Formulado para pacientes com disturbios renais que estao em tratamento dialitico e com 
uremia e que necessitam de maior aporte calorico e restriçao de volume. Com baixos 
teores de sodio, fosforo e potacio. Densidade calorica de 2,0 kcal e com 15% de 
proteinas (caseinato de calcio e sodio). Enriquecido com arginina. Fraco de 200 ml. – 
1.000 – UNID – Novasource Renal Nestle - R$ 21,40. / Preços registrados para a 
Detentora: BCR Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares Ltda. ME. (na 
seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., marca e valor unitário): item 16 - Formula 
liquida especifica para diabetes tipo i ou ii nutricionalmente completo e normocalorico 



para nutriçao oral e enteral. Composto por proteina isolada de soja e proteina do leite. 
Enriquecido com fibra soluveis e insoluveis e baixo indice glicemico, nutricionalmente 
completo e normocalorico para nutriçao oral e enteral. Composto por proteina isolada 
de soja e proteina do leite. Enriquecido com fibra soluveis e insoluveis e baixo indice 
glicemico, isento de sacarose e gluten. Embalagem 200 ml. - 5.000 – UNID – Diamax - 
R$5,20; item 17 - Complemento alimentar em pó, com mais de 25 tipos de vitaminas e 
minerais isento de proteína de soja, com sabores variados. Lata com 400g. - 2.000 – 
UNID – Sustevit - R$13,00. – Código do recurso e fonte:  
722 - 01.08.01.10.301.0019.2087.3.3.90.32.00,  
735 - 01.08.01.10.301.0034.2091.3.3.90.32.00,  
741 - 01.08.01.10.301.0059.2158.3.3.90.32.00,  
958 - 01.09.04.12.306.0026.2123.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(55/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 05/06/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 26/2013 – Processo nº 255/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Helianto Farmacêutica Ltda. 
EPP, Cirúrgica Pró-Saúde Ltda. ME., L.M. Farma Indústria e Comércio S.A., Max 
Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda., Dipromed Comércio e 
Importação Ltda. e Coloplast do Brasil Ltda. – Objeto: Registro de preço para 
fornecimento de materiais de enfermagem. – Preços registrados para a Detentora: 
Helianto Farmacêutica Ltda. EPP. (na seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., 
valor unitário e valor total): item 01 - óleo a base de acidos graxos, essencia de lecitina 
de soja, vitamina a e vitamina e com registro no ministerio da saude como produto para 
saude e classe de risco iii. embalagem com 200 ml. - 500 - un. - R$ 4,85 - R$ 2.425,00, 
item 16 - gel hidratante p/ tratamento e feridas - formulado a base de agua contendo: 
carboximetil, celulose e alginato de calcio. embalagem com 85 grs. – 125 - UN. - R$ 
16,00 - R$ 2.000,00. / Preços registrados para a Detentora: Cirúrgica Pró-Saúde Ltda. 
ME. (na seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., valor unitário e valor total): item 
02 - gel barreira de adesao com polihexamida, gel incolor, hidratante e absorvente para 
feridas, viscoso e levemente aderente. o gel permite o desbridamento, forma um filme 
protetor da pele, ativo em presença de materia organica, retira odores da ferida, nao 
apresenta resistencia microbiana, elimina biofilme. embalagem de 150 grs. - 50 - un. - 
R$ 95,00 - R$ 4.750,00, item 10 - curativo hidro celular 20cm x 20cm – caixa com 10 
unidades - composto por tres camadas diferenciadas poliuretano: a primeira impede a 
aderencia a lesao e permite absorçao, a segunda e altamente absorvente, controla 
progressivamente o excesso de exsudato e a terceira camada e uma pelicula 
semipermeavel e que mantem o meio umido. permite uma distribuiçao uniforme do 
exsudato drenado. embalado individualmente e esterilizado sob radiaçao gama. 
indicaçoes: para a cicatrizaçao de feridas, de qualquer etiologia, não infectada. pode 
permanecer ate que esteja saturado. - 10 - un. - R$ 105,00 - R$ 1.050,00, item 11 - 
curativo 10 x 10cm - com cobertura de ação antimicrobiana, constituida por 2 camadas 
de polietileno recobertas por prata nanocristalina, 1 camada central de rayon e poliester, 
e unidas por solda ultra sonica. esterilizado em raio gama, medindo 10 cm x 10 cm - 
embalado individualmente.- 250 - un. - R$ 120,00 - R$ 30.000,00, item 12 - curativo 
não aderente 10cm x 10cm - tela impregnada com antisseptico e petrolatum (parafina) 
composta por gase de malha aberta. embalado individualmente e esteril. - 50 - un. - R$ 
5,00 - R$ 250,00, item 13 - gel hidratante p/ tratamento e feridas - hidrogel amorfo, 
transparente. composto por agua deionizada, glicerina, carboximetilcelulose sodica, 
alantoina e preservativos antimicrobianos. e indicado para o desbridamento autolitico de 
areas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulaçao do crescimento de tecido de 



granulaçao em feridas infectadas ou limpas de qualquer etiologia. reduz a dor atraves da 
hidrataçao das terminaçoes nervosas expostas. embalado individualmente, não esteril, 
sem alginato, embalagem com 85 gr. – 125 - un. - R$ 42,00 - R$ 5.250,00. / Preços 
Registrados para a detentora: L.M. Farma Indústria e Comércio S.A. (na seguinte 
ordem: item, descrição, qtde., unid., valor unitário e valor total): item 03 - bandagem de 
algodão medindo 7,62cm x 9,14mts – não esteril (bota de una) bandagem para bota de 
uma composta de algodao-tecido, inelastica, embalada individualmente impreguinada 
com pasta de zinco, glicerina, goma acacia, oleo de ricio e agua. destina-se ao 
tratamento de ulceras venosas e edema linfatico, auxilia no retorno venoso e 
consequentemente na cicatrizaçao. registro no ministerio da saude e classe de risco iii. - 
1.000 - un. - R$ 13,29 - R$ 13.290,00, item 08 - curativo 10mt x 10cm - transparente 
adesivo - filme transparente de poliuretano com adesivo acrilico, permeavel ao oxigenio 
e a vapores umidos e, impermeavel a liquidos e bacterias, confortavel. embalado 
individualmente em rolo, não esteril. - 100 - un. - R$ 119,80 - R$ 11.980,00. / Preços 
Registrados para a detentora: Max Medical Comércio de Produtos Médicos e 
Hospitalares Ltda. (na seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., valor unitário e 
valor total): item 04 - compressa de carvão ativado 10cm x 20cm, composto de tecido 
de carvão ativado impregnado com prata prensado entre 2 camadas de rayon-poliamida, 
recortável, esteril em radiação gama-cobalto 60, pronto uso, embalado individualmente. 
contendo dados de identificaçao do produto, numero do lote, validade e numero de 
registro no ministerio da saude. – 200 - un. - r$ 74,00 - r$ 14.800,00, item 05 - placa 
hidrocolóide - curativo adesivo esteril, hidrocoloide - medindo 20 cm x 20 cm, caixa 
com 5 unidades embalados individualmente. com formula de controle de gel, composta 
por no minimo arboximetilcelulose solida, pectina e gelatina, estao contidos dentro da 
matriz de polimeros elastomericos que aumentam a capacidade de conter o exsudato 
formado de um gel coesivo e sobre esta há uma camada de espuma de poliuretano ou 
filme de poliuretano. o curativo auto-aderente absorve o exsudato e promove um 
ambiente umido que favorece o processo de cicatrizaçao e auxilia na remoçao de tecido 
desvitalizado da ferida (debridamento autolitico) sem danificar o tecido recem-formado, 
age como uma barreira para a ferida contra a passagem de bacterias, virus e outras 
contaminaçoes externas enquanto o curativo permanecer integro. - 30 - un. - R$ 22,45 - 
R$ 673,50, item 09 - curativo com prata 15 x 15cm com curativo esteril, não aderente, 
macio, de cor levemente acinzentada, de material não tecido, em placa ou fita, composto 
por no minimo fibras de carboximetilcelulose sodica e prata ionica. a funçao da prata 
presente no curativo e auxiliar no tratamento de feridas com suspeita de infecçao ou 
infectada agindo na inativação de bacterias retiradas do leito da ferida e retidas dentro 
da fibra do curativo, reduzindo o numero de bacterias nas areas supertificiais onde o 
curativo se amolda a ferida. este curativo tem a capacidade de absorver grandes 
quantidades de exsudato e bacterias presentes no leito da ferida, formando um gel macio 
e coesivo, que se adapta a superficie da ferida formando um meio umido que auxilia na 
remoçao de tecidos necroticos (desbridamento autolitico) e na cicratizaçao. – 60 - un. - 
R$ 118,00 - R$ 7.080,00, item 15 - curativo 10,5 x 10,5 - de carvão ativado com prata. 
curativo primario para ferimentos, esteril, desodorizante e bactericida, composta de um 
tecido de carvao ativado impregnado com ions de prata, envolto por uma camada de 
não-tecido a base de poliester de baixa aderencia e selada em toda a sua extensao, 
tamanho 10,5 x 10,5 cm. esterilizado por irradiaçao gama, embalado individualmente. – 
200 - un. - R$ 29,70 - R$ 5.940,00. / Preços registrados para a detentora: Dipromed 
Comércio e Importação Ltda. (na seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., valor 
unitário e valor total): item 06 - protetor cutaneo - spray - soluçao polimerica difundida 
em solvente não citotoxico, não alcoolico e não gorduroso, composto de emoliente, 



recondicionante da pele e acrilato, que propicia a formaçao de pelicula uniforme quando 
aplicada a pele. pode ser aplicado em pele integras ou já lesadas, sem causar ardor e 
desconforto, em locais que receberao curativos adesivos, ou que sofrerao efeitos de 
fricçao e esfoliamento. proporciona maior adesividade aos curativos de peliculas de 
poliuretano, impendindo a remoçao de celulas epidermicas e contribuindo na prevençao 
e/ou recuperaço de reaçao urticariforme decorrente do contato da pele com a face 
adesiva do curativo. prazo de validade: 03 anos. apresentação: liquido spray. – 60- un. - 
R$ 110,00 - R$ 6.600,00. / Preços registrados para a detentora: Coloplast do Brasil 
Ltda. (na seguinte ordem: item, descrição, qtde., unid., valor unitário e valor total): item 
14 - placa hidroculoide extra fino, tamanho 10 x 10cm composto por uma camada 
interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (cmc-carboximetilcelulose 
sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e 
um liner, composto por papel siliconado. quando em contato com o exsudato da ferida, 
a matriz elastomérica é capaz de absorvê-lo, formando um gel que promove o 
desenvolvimento de um meio úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e 
permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. a camada 
externa é permeável a gases e vapores de água, porém funciona como barreira oclusiva 
perante líquidos e micro-organismos ao mesmo tempo em que proporciona uma barreira 
mecânica à ferida. composição: carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, adesivo, 
conservante e filme de poliuretano. prazo de validade: o prazo de validade de dois anos 
e valido seguindo as condições de armazenamento. – 100 - un. - R$ 5,98 - R$ 598,00. – 
Código do recurso e fonte: 721 – 01.08.01.10.301.0019.2087.3.3.90.30.00, 
734 – 01.08.01.10.301.0034.2091.3.3.90.30.00, 
740 – 01.08.01.10.301.0059.2158.3.3.90.30.00, 
779 – 01.08.03.10.301.0019.2096.3.3.90.30.00, 
783 – 01.08.03.10.301.0019.2154.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(58/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/06/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 29/2013 – Processo nº 303/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Oxiluz Comercial Ltda. EPP. – 
Objeto: registro de preços para fornecimento de oxigênio medicinal, com locação de 
equipamentos e acessórios incluídos. – Preços registrados na seguinte ordem (item, 
qtde. estimada, descrição e valor unitário): Para o LOTE 01: item 01 - 100 peças - 
Locação de concentrador de oxigênio com vazão de 0,5 a 5 litros/minutos, voltagem 
220V. Deverá acompanhar como back-up, 01 cilindro de oxigênio medicinal com 
capacidade de 2,5 à 4,0 m³ acompanhado de 01 válvula reguladora de pressão para 
cilindro com fluxômetro de oxigênio. (Uso domiciliar) - R$275,00, item 02 - 120 m³ - 
Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindro de 2,5 à 3,0 m³. (Uso ambulância). - 
R$25,00, item 03 - 4.500 m³ - Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindro de 8m³ a 
10 m³. (Uso salas de vacinação). - R$9,50, item 04 - 70 m³ - Fornecimento de oxigênio 
medicinal em cilindro de 1 m³. (Carrinho de parada) - R$45,00. Para o LOTE 02: item 
01 - 120 peças - Fornecimento de cateter tipo óculos para oxigênio - R$18,00, item 02 - 
120 peças - Fornecimento de extensão ou conector para oxigênio - R$18,00, item 03 - 
48 peças - Fornecimento de umidificador de oxigênio com frasco de 250ml - R$28,00.  
– Código do recurso e fonte: 734 – 01.08.01.10.301.0034.2091.3.3.90.30.00 e  
738 – 01.08.01.10.301.0034.2091.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(72/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 21/06/2013. 
 
Louveira, 01 de julho de 2013. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 


